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ВСТУП
Процес інтеграції України в європейське співтовариство потребує нових підходів до
використання економічного, людського та природно-ресурсного потенціалу, що забезпечує
досягнення якісно нового рівня ефективності і конкурентоспроможності економіки та якості
життя населення.
Реформування економіки України, перехід її з кризи до динамічного, прогресивного
розвитку пов’язаний зі становленням високоефективного соціально-орієнтованого ринкового
господарства, заснованого на ініціативі людей до підприємництва. В умовах системних
структурних перетворень підприємницький сектор виконує свою провідну роль і виступає
гарантом стабільності економіки, важливим джерелом фінансового та організаційного
забезпечення соціального захисту, вносить визначальний внесок у зменшення соціальної
напруги і демократизації ринкових відносин.
Мале і середнє підприємництво, як обов'язковий елемент ринкової економіки, здатне
швидше вирішувати проблеми демонополізації, стимулювати розвиток економічної
конкуренції, оперативно реагувати на зміни споживчого попиту.
Державна політика у сфері підприємництва має бути спрямована на створення умов
для підвищення конкурентоспроможності, як основи його динамічного розвитку, усунення
значних міжрегіональних диспропорцій, а завдання місцевої влади – формування
сприятливого підприємницького клімату.
Формування основних напрямів підвищення ефективності функціонування
підприємництва в районі закладено в основу розробки Програми розвитку малого і
середнього підприємництва в Роздільнянському районі на 2017-2020 роки (далі – Програма).
Програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2020 роки розроблена
з урахуванням:
положень законів України «Про розвиток та державну підтримку малого і
середнього підприємництва в Україні», «Про Національну програму сприяння розвитку
малого підприємництва в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм
економічного і соціального розвитку України», «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності», «Про дозвільну систему у сфері господарської
діяльності», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності», «Про адміністративні послуги», інших програмних, законодавчих і нормативноправових актів;
методичних рекомендацій щодо формування і реалізації регіональних та
місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, затверджених наказом
Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від
18 вересня 2012 року № 44;
завдань і положень Державної стратегії регіонального розвитку на період до
2020 року; Стратегії розвитку Одеської області на період до 2020 року;
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 04 липня 2017 року
№542/А-2017 «Про підсумки соціально-економічного розвитку Одеської області за І квартал
2017 року»;
Програми розвитку конкурентоспроможності малого та середнього
підприємництва в Одеській області на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської
обласної ради від 16 червня 2017 року №405-VІІ.
Програма визначає основні шляхи реалізації загальнодержавної політики розвитку
малого і середнього підприємництва у тісному зв’язку з політикою зайнятості населення та
стратегічними напрямками розвитку на рівні району та зосереджена на наданні фінансової,
інформаційної, методичної і правової підтримки створенню та розвитку малого
підприємництва.
Програма є складовою частиною Програми соціально-економічного та культурного
розвитку Роздільнянського району та логічним продовженням Програми підтримки
розвитку малого підприємництва попереднього періоду з урахуванням аналізу результатів її
виконання.

І. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА
Як самостійний елемент ринкової економіки підприємництво сприяє задоволенню
споживчого попиту населення, робить певний внесок у збільшення обсягів реалізованої
продукції та роздрібного товарообігу, продовжує виконувати соціальну функцію, утворюючи
робочі місця та наповнювати бюджет.
Галузева структура малого підприємництва району свідчить, що переважна більшість
суб’єктів господарювання здійснює діяльність у сфері оптової та роздрібної торгівлі.
Виробнича сфера району розвинута досить слабо, оскільки потребує більших інвестицій при
наявності високих ризиків їх повернення. Виробнича діяльність підприємств малого бізнесу
зосереджується, в основному, на виробництві харчових продуктів. Сфера послуг у районі
представлена, здебільшого, фізичними особами-підприємцями, які забезпечують населення
побутовими, фармацевтичними та іншими видами послуг.
Кількість суб’єктів підприємництва в районі
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Станом на 01 січня 2016 року загалом в районі на обліку знаходилося 3073 суб’єкти
підприємництва: юридичних осіб в реєстрі - 923 одиниці, фізичних осіб – 2150 одиниць,
станом на 01 січня 2017 року в реєстрі юридичних осіб - 919 одиниць. Фізичні особипідприємці становлять 70% від загальної кількості суб’єктів підприємництва.
У трудових відносинах з суб’єктами господарської діяльності – фізичними особамипідприємцями перебуває більше 300 громадян. Мають місце факти використання у
підприємницькій діяльності незареєстрованої найманої праці та виплати заробітної плати у
«конвертах». З метою усунення цих негативних явищ здійснюються цільові заходи щодо
легалізації заробітної плати та робочих місць.
Основним джерелом інвестування для малих підприємств залишаються власні
фінансові ресурси. Доступ до бюджетного чи пільгового кредитного фінансування у
суб’єктів підприємництва залишається обмеженим.
Фінансову підтримку суб’єкти малого підприємництва отримують сьогодні в
основному за рахунок коштів Державного фонду загальнообов’язкового державного
соціального страхування на випадок безробіття (ДФЗДССВБ) через районний Центр
зайнятості, де безробітним надається широкий спектр послуг, які дозволяють їм в
майбутньому започаткувати власну справу, в т.ч. відкриття власної справи за рахунок
отримання одноразової виплати допомоги по безробіттю з коштів ФЗДССВБ.
Протягом 2016 року одноразову виплату отримали 7 громадян з числа безробітних,
за 6 місяців 2017 року – 1.

Одноразова виплата допомоги по безробіттю
Показники

Кількість осіб, які започаткували
підприємницьку діяльність та отримали
одноразову виплату допомоги по
безробіттю, чол.
Загальна сума одноразових виплат,
тис.грн.
Підприємці району також
обласного бюджету. Суб’єкти
інформації в друкованих засобах
про проведення та умови участі в
бюджету.
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З метою виконання основних положень закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та уникнення негативних ефектів
від запровадження регуляторних актів розробниками регуляторних актів згідно кожного
регуляторного акту здійснюється підготовка аналізу регуляторного впливу з обґрунтуванням
можливості впровадження цілей, визначення очікуваних результатів та показників його
результативності. З метою залучення громадськості до законотворчої діяльності проекти
регуляторних актів, а також аналіз регуляторного впливу розміщуються на офіційних сайтах
розробників та оприлюднюються на сторінках місцевої газети.
На скорочення строків надання послуг, оптимізацію документообігу, зменшення
часових та інших витрат, зумовлених необхідністю відвідування заявниками дозвільних
органів, спрощення, оптимізацію, у межах чинного законодавства, порядку надання
документів дозвільного характеру та погоджень направлена робота районного Дозвільного
центру. Центром надаються 56 видів послуг, із них: 21 – Держгеокадастру, 1 – ДМС, послуг
інших органів ЦООВ – 30, дозвільні документи – 4.
За 2016 рік до Центру звернулося 13,0 тис.громадян, надано 12,8 тис. адмінпослуг ( в
середньому за місяць – 1000,0 послуг).
З метою створення зручних і сприятливих умов для надання і отримання
адміністративних послуг рішенням Роздільнянської районної ради від 18.03.2016 року №63VІІ затверджено районну Програму сприяння функціонування Центру надання
адміністративних послуг при Роздільнянській районній державній адміністрації на 2016-2017
роки.
За останніми статистичними даними питома вага малого бізнесу в загальних обсягах
економіки району суттєва: цей сектор забезпечує більше 25,% загального
обсягу
реалізованої продукції по району. Кількість прибуткових підприємств в загальній кількості
малих підприємств району в 2014 році становила 76,7%.
Малий бізнес традиційно є учасником тендерних торгів на закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти. В 2016 році за результатами проведених в бюджетних установах
торгів малі підприємства району отримали замовлення на загальну суму 7,0 млн.грн., в
першому півріччі 2017 року – на суму 11,4 млн.грн.
Охарактеризувати в повній мірі всі динамічні процеси та тенденції розвитку суб’єктів
підприємницької діяльності не дозволяє недосконалість механізму обліку та статичної
звітності малого бізнесу.
З метою оперативного інформування підприємців району з питань, які можуть їх
зацікавити, на сайті районної державної адміністрації запроваджено відповідні розділи, на
яких розміщується інформація, цікава для
підприємців: «Новини», «Оголошення»,
«Адміністративні послуги», «Центр надання адміністративних послуг», інш.

Розповсюдженість підприємництва по території району залишається не рівномірною.
Найбільші темпи розвитку та кількість діючих підприємств спостерігається у місті. Дуже
повільні темпи створення суб'єктів ринкового типу на селі, недостатньо використовується
підприємницький потенціал молоді, не розвинута система мікрокредитування суб'єктів
малого бізнесу. Адже тільки розвиток сільського підприємництва здатен відновити соціальну
сферу села.
Слід зазначити, що мале та середнє підприємництво як самостійне соціальноекономічне явище існує й розвивається за складних умов сучасної економіки, стикаючись із
безліччю проблем, переважна більшість яких обумовлена недостатністю державної
підтримки. На зниження життєздатності суб’єктів малого та середнього бізнесу впливають
значне податкове навантаження, обмеження фінансово-кредитних ресурсів, слабкість
матеріальної та технічної складових діяльності малого підприємництва, недостатність
власної підготовки до бізнесу та брак кваліфікованого персоналу.
Активізація підприємницької діяльності вимагає підтримки як з боку держави, так і на
районному рівні. Саме формування партнерських відносин між підприємцями і владою дасть
можливість розвивати підприємницьке середовище.
Причини, які стримують розвиток малого та середнього бізнесу:
- недосконалість законодавчої бази щодо державної політики регулювання і
підтримки малого та середнього підприємництва, наявність значної кількості
адміністративних бар’єрів;
- обмежений доступ до фінансових ресурсів, недоступність довгострокового
кредитування, висока вартість позичкових коштів;
- недостатня розвиненість інфраструктури підтримки суб’єктів підприємництва;
- підвищення тарифів на енергоресурси: природний газ та електроенергію; зростання
цін на споживчому ринку; скорочення внутрішнього споживчого попиту;
- відсутність інноваційної спроможності підприємств, низький рівень інноваційноінвестиційної активності;
- недостатній освітній рівень суб’єктів підприємництва, брак спеціальних знань та
навичок; недостатня інформаційна та правова обізнаність суб’єктів підприємництва;
- територіальна нерівномірність розвитку малого та середнього підприємництва;
- порушення суб’єктами господарювання норм і гарантій з оплати праці, використання
роботодавцями робочої сили без оформлення трудових відносин.
2. МЕТА ПРОГРАМИ
Головною метою Програми є: спрямування дій органів державної виконавчої влади та
місцевого самоврядування, суб’єктів малого і середнього підприємництва, громадських
організацій та об’єднань підприємців на створення сприятливих умов для започаткування,
ведення та розвитку підприємницької діяльності, забезпечення конкурентоспроможності,
поліпшення інвестиційного клімату, впровадження інновацій, ефективного державноприватного партнерства задля стійкого функціонування і розвитку малого підприємництва та
економічного зростання району.
3. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ,
ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ
Досягнення мети планується здійснити шляхом вирішення основних завдань
Програми, а саме:
- ініціювання перед центральними органами виконавчої влади питань, що заважають
веденню підприємницької діяльності, врегулювання нормативно-правової бази у сфері

надання адміністративних послуг;
- покращення якості надання адміністративних послуг, забезпечення оперативності,
доступності та зручності для суб’єктів звернень;
- залучення суб’єктів малого і середнього підприємництва до процесів здійснення
публічних закупівель;
- стимулювання розвитку інноваційних форм підприємництва;
- сприяння у залученні суб’єктів малого і середнього бізнесу до участі у програмах з
надання фінансово-кредитної підтримки, у тому числі міжнародної технічної допомоги, а
також за рахунок донорських організацій;
- проведення заходів, спрямованих на підвищення професійної освіти, підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для суб’єктів малого і середнього
підприємництва;
- сприяння у залученні інвестицій в сферу розвитку малого і середнього бізнесу;
- підтримка розвитку підприємництва на селі, зокрема, селянських (фермерських)
господарств;
- створення умов для поширення підприємництва і забезпечення само- зайнятості на
селі, шляхом підтримки відродження народних промислів, виготовлення сувенірної
продукції, лозоплетіння, різьблення по дереву, аплікації, вишивки, ткацтва, мозаїки,
виготовлення керамічних і гончарних виробів, ремісництва; розвитку сільського («зеленого»)
туризму;
- залучення суб’єктів малого і середнього підприємництва до участі у виставковоярмаркових заходах з метою поглиблення міжрегіонального і міжнародного співробітництва;
- популяризація підприємницької діяльності шляхом проведення навчання
незайнятого населення, насамперед соціально-вразливих категорій (інвалідів, жінок, молоді,
звільнених у запас військовослужбовців, бажаючих займатися підприємницькою діяльністю);
- забезпечення доступу суб’єктів підприємництва до інформації про вільне нерухоме
майно державної і комунальної власності, що може бути запропоноване суб’єктам малого і
середнього підприємництва до приватизації або передачі в оренду.
Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до законодавства України
за рахунок коштів, виділених в установленому порядку з обласного бюджету, за рахунок
коштів місцевих бюджетів (районного бюджету та бюджетів місцевих рад) в межах коштів,
передбачених на відповідний фінансовий рік, коштів Фонду загальнообов’язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття, коштів юридичних та
фізичних осіб - виконавців Програми, інших джерел фінансування, не заборонених чинним
законодавством (додаток 2 до Програми).
З метою розширення можливостей доступу суб’єктів малого і середнього
підприємництва до фінансово-кредитних ресурсів, потрібних для їх розвитку, відповідно до
Програми підприємствам пріоритетних галузей промисловості буде компенсуватися частина
відсоткової ставки по кредитах, отриманих від банків. Частка відсоткової ставки, яка буде
компенсуватися суб’єктам господарської діяльності з районного бюджету по банківських
кредитах, становитиме 10%. Гранична сума щомісячної компенсації по відсотковій ставці не
може бути більшою ніж 10 тис.грн. по одній кредитній угоді щомісячно. Розмір кредиту не
може перевищувати 5,0 млн.грн., строк кредиту - не більше ніж 3 роки. Дія Програми не
поширюється на кредити, видані до прийняття Програми.
Компенсуються відсоткові ставки по кредитах на:
- придбання устаткування, обладнання, інших основних засобів виробничого
призначення;
- модернізацію технологічного процесу виробництва з метою зниження його
собівартості;
- впровадження технологій енергоефективності у виробничий процес;
- розроблення нових видів продукції (товарів).
Кредити компенсуються суб’єктам господарської діяльності, які працюють у межах
тих видів діяльності згідно з КВЕД 2010, що підпадають у секції «С», «D» (впровадження
енергозберігаючих технологій), «H», «N» (діяльність туристичних агентств, туристичних
операторів, надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність).

Відшкодування частини відсоткової ставки по кредиту здійснюється на підставі
договору про співробітництво між головним розпорядником коштів районного бюджету,
передбачених на фінансування заходів цієї Програми, та банком (далі – договір). Частка
відсоткової ставки буде компенсуватися по кредитах у разі відповідності підприємствпозичальників встановленим критеріям:
- зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності в Роздільнянському районі;
- не мають простроченої заборгованості з виплати заробітної плати;
- не мають простроченого податкового боргу, боргу зі сплати єдиного соціального
внеску;
- не перебувають у стадії банкрутства, ліквідації;
- наявність представленої Головному управлінню статистики в Одеській області згоди
на надання органам державної влади інформації, що міститься у статистичній та фінансовій
звітності.
Відбір суб’єктів малого та середнього підприємництва, на яких пошириться дія
Програми щодо компенсації частини відсоткових ставок по кредитах буде проводитися
відповідно до Порядку використання коштів місцевих бюджетів на часткову компенсацію
відсоткової ставки за кредитами, що надаються суб’єктам малого та середнього
підприємництва Роздільнянського району (додаток 4 до Програми). Часткова компенсація
відсоткової ставки за кредитами проводиться головним розпорядником коштів у межах
бюджетного асигнування на виконання Програми.
Результати роботи цієї Програми оприлюднюються для мешканців Роздільнянського
району у вигляді соціальної реклами, у ході проведення нарад, круглих столів, семінарів,
конференцій, через засоби масової інформації тощо.
Програма складена на період 2017-2020 років та буде реалізовуватися в 4 етапи.

4. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ
Виконання визначених Програмою завдань здійснюється шляхом послідовної
реалізації заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для розвитку малого і
середнього підприємництва в районі.
Основними напрямами підтримки малого і середнього підприємництва є:
- впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності;
- фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка;
- ресурсне та інформаційне забезпечення.
Заходи Програми за напрямами підтримки малого і середнього підприємництва
наведені в Додатку 3 до Програми.
5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОГРАМИ
Очікувані результати Програми:
ефективна реалізація державної політики у сфері підприємництва, розширення
участі малого і середнього підприємництва у формуванні ефективної державної політики;
- підвищення рівня реального партнерства між владою та бізнесом;
розширення доступу до необхідних фінансових, майнових, природних ресурсів;
створення сприятливих умов для започаткування нових та розвитку існуючих
малих та середніх підприємств - місцевих товаровиробників, підвищення їх
конкурентоздатності;
покращення інформаційного забезпечення суб’єктів малого та середнього
підприємництва.
Критерії ефективності Програми:
збільшення кількості малих та середніх підприємств на 10 тисяч наявного
населення;
- підвищення чисельності працюючих на малих та середніх підприємствах;

- збільшення кількості фізичних осіб-підприємців;
збільшення частки реалізованої суб’єктами малого та середнього підприємництва
продукції (робіт, послуг);
збільшення частки надходжень від діяльності суб’єктів малого та середнього
підприємництва до бюджету району.

6. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Організаційне супроводження виконання Програми розвитку малого і середнього
підприємництва на 2017-2020 роки здійснює управління розвитку та інвестицій
Роздільнянської районної державної адміністрації.
Органи місцевого самоврядування, установи, організації, громадські організації
підприємців району, забезпечують реалізацію заходів Програми відповідно до компетенції та
фінансової спроможності.
Заходи Програми можуть бути скориговані з урахуванням існуючої соціальноекономічної ситуації, реальних можливостей видаткової частини місцевих бюджетів
(визначається щорічно) та у випадках зміни законодавчих, нормативно-правових та інших
актів. Коригування здійснюється за ініціативи виконавців заходів Програми, постійних
комісій районної ради, суб’єктів підприємницької діяльності, громадських організацій
підприємців.
Питання про хід виконання заходів Програми розглядається на засіданнях постійних
комісій районної ради відповідно до планів роботи.
Контроль за виконанням Програми здійснюють постійні комісії районної ради.

Додаток 1

ПАСПОРТ
Програми розвитку малого та середнього підприємництва
в Роздільнянському районі на 2017-2020 роки.

1.
2.
3
4

5

Ініціатор розроблення
Програми
Головний розробник
Програми
Співрозробники програми
(у разі наявності)
Відповідальний виконавець
Програми
Учасники Програми

Термін реалізації Програми
Перелік бюджетів, які
беруть участь у виконанні
Програми
8
Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації Програми, всього
тис.грн
у тому числі:
8.1. коштів місцевих бюджетів
8.2. коштів інших джерел
6
7

Роздільнянська районна державна адміністрація
Управління розвитку та інвестицій Роздільнянської
районної державної адміністрації
Роздільнянська районна державна адміністрація і
Управління розвитку та інвестицій Роздільнянської
районної державної адміністрації
Роздільнянська районна державна адміністрація,
Роздільнянська районна рада, органи місцевого
самоврядування, територіальні підрозділи центральних
органів виконавчої влади, громадські організації
підприємців, суб’єкти малого та середнього
підприємництва.
2017 – 2020 роки
Місцеві бюджети (районний бюджет, бюджети місцевих
рад)
982,0 тис.грн.

982,0 тис.грн.
-

Додаток 2

Ресурсне забезпечення Програми
розвитку малого та середнього підприємництва
в Роздільнянському районі на 2017-2020 роки

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Усього
у тому числі:
державний
бюджет
місцеві
бюджети
кошти
небюджетних
джерел

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

13,0 тис.грн.

323,0 тис.грн. 323,0 тис.грн. 323,0 тис.грн. 982,0 тис.грн.

-

-

-

13,0 тис.грн.

323,0 тис.грн.

323,0 тис.грн.

-

-

-

323,0 тис.грн.

Усього
витрат на
виконання
Програми

982,0 тис.грн.

Додаток 3

№
п/
п

1.

2.

3

4

ОСНОВНІ ЗАХОДИ
по реалізації Програми розвитку малого і середнього підприємництва в Роздільнянському районі
на 2017-2020 роки
Пріоритетні завдання
Зміст заходів
Виконавці
Джерела
фінансування
Орієнтовний
обсяг
фінансування
Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності
Запровадження
системи
своєчасного реагування на
зміни законодавства з питань
підприємницької діяльності
Реалізація
державної
регуляторної політики у сфері
господарської діяльності.

Забезпечення
контролю
за
виконанням
законодавчих і нормативних актів, спрямованих
на активізацію розвитку підприємництва та
термінами їх впровадження
Участь в семінарах, круглих столах з питань
реалізації державної регуляторної політики та
дозвільної системи.

Створення
сприятливого Надання
методичної
та
консультаційної
середовища для здійснення допомоги суб'єктам підприємницької діяльності
підприємницької діяльності
з питань переходу на спрощену систему
оподаткування та фінансової звітності.
Удосконалення
реалізації Здійснення
моніторингу
ефективності
дозвільної системи у сфері функціонування
Центру
надання
господарської діяльності
адміністративних
послуг,
забезпечення
інформування суб’єктів малого і середнього
підприємництва
через
засоби
масової
інформації
щодо
надання
суб’єктам
господарювання адміністративних послуг
Взаємодія з
Роздільнянською філією ДП
«Центр обслуговування громадян»

Термін
виконання

Управління розвитку та
інвестицій Роздільнянської
районної державної адміністрації

Не потребує
фінансування

Постійно

Управління розвитку та
інвестицій Роздільнянської
районної державної
адміністрації, органи місцевого
самоврядування
Роздільнянська ОДПІ ГУ ДФС в
Одеській області

Не потребує
фінансування

Постійно

Не потребує
фінансування

Постійно

Центр надання адміністративних
послуг при Роздільнянській
районній державній адміністрації

Не потребує
фінансування

Постійно

Управління розвитку та
інвестицій Роздільнянської
районної державної
адміністрації, Центр надання
адміністративних послуг при
Роздільнянській районній
державній адміністрації

Не потребує
фінансування

постійно

5

6

Підвищення
ефективності Залучення представників бізнесу до публічного
механізмів консультацій між обговорення рішень, що стосуються діяльності
бізнесом та владою
малого і середнього підприємництва. Сприяння
участі підприємців у роботі обласних семінарів
та нарад з питань впровадження законодавчих
актів з підприємницької діяльності
Забезпечення
відкритості Регулярне оприлюднення органами влади звітів
(прозорості),
підзвітності
та та/або іншої інформації про діяльність у сфері
передбачуваності
діяльності розвитку малого та середнього підприємництва
влади

Управління розвитку та
інвестицій Роздільнянської
районної державної
адміністрації

Не потребує
фінансування

Постійно

Управління розвитку та
інвестицій Роздільнянської
районної державної
адміністрації

Не потребує
фінансування

Раз у півроку

Фінансово – кредитна та інвестиційна підтримка
1

2

Підтримка діяльності суб`єктів Компенсація суб’єктам малого і середнього
підприємництва району
підприємництва частини відсоткової ставки по
кредитах, отриманих на розвиток бізнесу

Роздільнянська районна
державна адміністрація і
Управління розвитку та
інвестицій Роздільнянської
районної державної
адміністрації

2018 рік – 300,0
тис.грн;
2019 рік – 300,0
тис.грн;
2020 рік – 300,0
тис.грн.

Постійно

Сприяння пошуку можливостей залучення
фінансових
ресурсів
до
фінансування
інвестиційних проектів з використанням
приватних інвестицій, банківського капіталу,
інших джерел фінансування
Впровадження інновацій у сфері Сприяння просуванню інноваційних проектів,
підприємницької діяльності
які забезпечують впровадження технологій в
пріоритетних напрямах економіки

Управління розвитку та
інвестицій Роздільнянської
районної державної
адміністрації

Не потребує
фінансування

Постійно

Управління розвитку та
інвестицій Роздільнянської
районної державної
адміністрації
Органи місцевого
самоврядування

Не потребує
фінансування

Постійно

Не потребує
фінансування

Щорічно при
затвердженні
місцевих
бюджетів

Районний центр зайнятості,
роботодавці

В межах коштів
ДФЗДССВБ

Постійно

Районний центр зайнятості

В межах коштів
ДФЗДССВБ

Постійно

3

Підвищення
ефективності Перегляд ставок єдиного податку, місцевих
діяльності
суб`єктів податків і зборів, а також встановлення пільг
підприємництва у пріоритетних орендної
плати
з
метою
активізації
напрямах
підприємницької діяльності в пріоритетних
напрямках економічної діяльності

5

Сприяння
розвитку
підприємництва

6

Сприяння
підприємницької
безробітних

малого Компенсація фактичних витрат роботодавцям,
що створюватимуть нові робочі місця для
влаштування на них безробітних осіб у розмірі
єдиного
внеску
на
загальнообов’язкове
державне соціальне страхування
розвитку Забезпечення
зайнятості
та
підтримки
ініціативи підприємницьких
ініціатив
безробітних,
особливо серед жителів сільської місцевості,

шляхом виплати одноразової допомоги по
безробіттю для організації власної справи
Управління розвитку та
інвестицій Роздільнянської
районної державної
адміністрації

Не потребує
фінансування

Постійно

Ресурсне забезпечення суб`єктів Створення та постійне оновлення бази даних
малого
і
середнього щодо вільних приміщень державної та
підприємництва
комунальної власності, об’єктів незавершеного
будівництва, земель несільськогосподарського
призначення, умов їх оренди та придбання.
Підвищення
обізнаності Проведення
інформаційно-роз’яснювальної
підприємців про можливості роботи з метою популяризації механізму
залучення фінансових ресурсів
компенсації частини відсоткової Ставки по
кредитах суб’єктам господарювання району.
Інформування підприємців про грантові та
кредитні можливості. Залучення суб’єктів
підприємництва до навчальних семінарівпрактикумів з підготовки грантових та
кредитних заявок.

Управління розвитку та
інвестицій Роздільнянської
районної державної
адміністрації

Не потребує
фінансування

Постійно

Управління розвитку та
інвестицій Роздільнянської
районної державної
адміністрації
Управління розвитку та
інвестицій Роздільнянської
районної державної
адміністрації

Не потребує
фінансування

Постійно

Не потребує
фінансування

Постійно

3.

Формування
стимулюючих Залучення
відповідно
до
чинного
механізмів підтримки малого і законодавства суб’єктів малого і середнього
середнього бізнесу
підприємництва до виконання державних і
регіональних
(місцевих)
замовлень,
закупівлі товарів, робіт та послуг за рахунок
бюджетних коштів

Управління розвитку та
інвестицій Роздільнянської
районної державної
адміністрації

Не потребує
фінансування

Постійно

4.

Підвищення рівня обізнаності про Залучення суб’єктів малого і середнього
діяльність суб`єктів малого і підприємництва району до участі у виставковосереднього бізнесу району.
ярмаркових та інвестиційних заходах місцевого,
обласного, всеукраїнського та міжнародного
рівнів

Роздільнянська районна
державна адміністрація і
Управління розвитку та
інвестицій Роздільнянської
районної державної
адміністрації

Постійно

5.

Популяризація
досягнень Виготовлення стендів, буклетів, іншої наглядної
суб’єктів
підприємницької інформації про інвестиційну привабливість
діяльності району
району та потенційні можливості малого та

Роздільнянська районна
державна адміністрація і
Управління розвитку та

2017 рік – 10,0
тис.грн.;
2018 рік – 10,0
тис.грн.;
2019 рік – 10,0
тис.грн.;
2020 рік – 10,0
тис.грн.
2018 рік – 10,0
тис.грн.;
2019 рік – 10,0

7

Спрощення доступу суб’єктів Сприяння залученню бюджетного та інших
підприємницької діяльності на видів фінансування для реалізації проектів у
селі до фінансових ресурсів
сфері „зеленого туризму”, надання побутових
послуг на селі та розвитку сільського
господарства

Ресурсне та інформаційне забезпечення.
1

2

2018, 2019, 2020
роки

середнього бізнесу
Проведення заходів до Дня підприємця із
відзначенням кращих суб`єктів малого і
середнього бізнесу (грамоти, матеріальна

допомога)

6.

7.

Розвиток людського потенціалу,
сприяння
самозайнятості
населення
через
набуття
необхідних знань.

Проведення гнучкої програми професійного
навчання безробітних на засадах підтримки
розвитку малого і середнього підприємництва,
проведення тренінгів, семінарів з питань
підприємницької діяльності для безробітних з
орієнтацією на подальшу самозайнятість
Сприяння створенню робочих Проведення у районі ярмарку вакансій та
місць суб`єктам підприємництва.
професій за участю представників підприємств
та фізичних осіб-підприємців

інвестицій Роздільнянської
районної державної
адміністрації
Роздільнянська районна
державна адміністрація і
Управління розвитку та
інвестицій Роздільнянської
районної державної
адміністрації
Районний центр зайнятості

Районний центр зайнятості

тис.грн.;
2020 рік – 10,0
тис.грн.
2017 рік – 3,0
тис.грн.;
2018 рік – 3,0
тис.грн.;
2019 рік – 3,0
тис.грн.;
2020 рік – 3,0
тис.грн.
В межах коштів
ДФЗДССВБ

не потребує
фінансування

ІІІ кв. щорічно

Постійно

Постійно

Додаток 4
Порядок використання коштів місцевих бюджетів
на часткову компенсацію відсоткової ставки за кредитами, що надаються
суб’єктам малого та середнього підприємництва Роздільнянського району.
1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок визначає умови та механізм використання коштів місцевих
бюджетів на часткову компенсацію відсоткової ставки за кредитами, що надаються
суб’єктам малого та середнього підприємництва на реалізацію бізнес-планів/проектів, в
рамках Програми розвитку малого та середнього підприємництва в Роздільнянському
районі на 2017 – 2020 роки (далі - Програма).
1.2. Головним розпорядником коштів місцевих бюджетів на часткову компенсацію
відсоткової ставки по кредитах суб’єктів малого та середнього підприємництва в рамках
Програми є Роздільнянська районна державна адміністрація (далі – Головний розпорядник).
1.3. Надання коштів на часткову компенсацію відсоткової ставки по кредитах
суб’єктів малого та середнього підприємництва в рамках Програми здійснюється на
конкурсних засадах.
2. Основні засади та порядок проведення конкурсного відбору
2.1. Для проведення конкурсного відбору субʼєктів малого та середнього
підприємництва, яким за рахунок місцевих бюджетів буде надана часткова компенсація
відсоткової ставки за кредитами відповідно до Програми, створюється конкурсна комісія,
склад якої затверджується розпорядженням голови Роздільнянської районної державної
адміністрації.
2.2. Організаційне забезпечення конкурсного відбору здійснюється управлінням
розвитку та інвестицій районної державної адміністрації.
2.3. Право на одержання часткової компенсації відсоткової ставки по кредитах
мають суб’єкти малого та середнього підприємництва, які:
- зареєстровані та здійснюють діяльність на території Роздільнянського району;
- не мають простроченої заборгованості з виплати заробітної плати, а також заборгованості
перед бюджетом та державними цільовими фондами;
- не перебувають у стадії банкрутства, ліквідації;
- працюють у межах тих видів діяльності згідно з КВЕД 2010, що підпадають у секції «С»,
«D» (проекти, які передбачають впровадження енергозберігаючих технологій), «H», «N»
(діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг
бронювання та пов'язана з цим діяльність).
2.4. Оголошення про проведення конкурсу готується Головним розпорядником та
розміщується у друкованих засобах масової інформації району та оприлюднюється на
офіційному веб-сайті Роздільнянської районної державної адміністрації. Оголошення
повинно містити інформацію про: повне найменування та місцезнаходження районної
державної адміністрації; назву заходу; умови проведення конкурсного відбору; форму заяви
про участь у конкурсному відборі; перелік документів, що додаються до заяви; дату, час та
місце проведення конкурсного відбору; граничні строки подання заяв із відповідними
документами; адресу, за якою приймаються заяви з відповідними документами; номер
телефону для отримання довідкової інформації.
2.5. Суб’єкти малого і середнього підприємництва, які бажають взяти участь у
конкурсі, подають до конкурсної комісії наступні документи:
1) заяву на участь у конкурсному відборі за формою, визначеною у Додатку 1 до цього
Порядку,
у
двох
примірниках;

2) бізнес-план, підписаний керівником або уповноваженою особою суб’єкта
господарювання;
3) гарантійний лист від банківської установи зі згодою надати кредит на реалізацію
проекту та графіком погашення основної суми боргу та відсотків за кредитом;
4) завірену суб’єктом малого і середнього підприємництва копію статуту (для юридичних
осіб);
5) довідку податкового органу щодо відсутності заборгованості з виплати заробітної плати,
а також заборгованості перед бюджетом та державними цільовими фондами;
6) згоду (копію згоди) органам державної влади на використання наданої Головному
управлінню статистики в Одеській області інформації, що міститься у статистичній та
фінансовій звітності.
Суб’єкт малого і середнього підприємництва несе відповідальність за повноту та
достовірність наданої інформації.
Заяви на участь у конкурсі з відповідними документами приймаються впродовж не
менше 30-ти календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.
2.6. Документи подаються Головному розпоряднику суб’єктами малого та
середнього підприємництва або уповноваженою особою. Головним розпорядником
забезпечується перевірка поданих документів на відповідність вимогам пункту 2.5. цього
Порядку та реєстрацію заяв у журналі реєстрації заяв учасників конкурсного відбору у день
їх подання. Журнал реєстрації заяв учасників конкурсного відбору прошнуровується,
пронумеровується і скріплюється печаткою Головного розпорядника. Документи, подані з
порушенням вимог цього Порядку, не реєструються і не пізніше наступного робочого дня
повертаються заявниками із супровідним листом, в якому зазначаються причини
повернення. У разі реєстрації заяви на вимогу заявника йому повертається один примірник
заяви із реєстраційним номером. Якщо подається неповний комплект документів або з
порушенням вимог цього Порядку, такі документи не реєструються і повертаються
претенденту із повідомленням про причини повернення не пізніше наступного робочого
дня за днем їх подання. У разі прийняття поданих документів один примірник заявки з
реєстраційним номером повертається суб'єкту господарювання-заявнику. Суб’єкт малого і
середнього підприємництва, який подав заяву на участь у конкурсі і заява якого була
зареєстрована, в будь-який момент має право відмовитись від участі. Подані таким
суб`єктом документи повертаються за його письмовою заявою.
2.7. Головний розробник здійснює попередній розгляд поданих документів і
встановлює відповідність суб`єктів малого та середнього підприємництва критеріям,
зазначеним в пункті 2.3. цього Порядку. Суб`єкти малого та середнього підприємництва,
що не відповідають зазначеним критеріям, до участі в конкурсі не допускають, про що вони
повідомляються не менш ніж за два дні до дати проведення конкурсу. Рішення щодо
визначення суб’єктів малого і середнього підприємництва, яким за рахунок коштів
районного бюджету буде надана компенсація частки відсоткової ставки, приймається
конкурсною комісією в день проведення конкурсного відбору.
2.8. Засідання конкурсної комісії веде голова конкурсної комісії, а у разі його
відсутності - заступник голови конкурсної комісії. Презентацію суб’єктів малого і
середнього підприємництва, їхніх бізнес-планів та інших поданих документів здійснює
представник Головного розробника.
Кожен член комісії оцінює подані документи за критеріями за наступною формою:
Реєстраційний номер заяви
Критерії
Сума балів
(максимум 3 бали по кожному
критерію, крок оцінювання 0,5
бала)

Іноваційність проекту.
Впровадження енергоефективних або ресурсозберігаючих
технологій, у тому числі у сфері енергозбереження

Вплив результатів реалізації проекту на збільшення
обсягів виробництва продукції (робіт, послуг)
Кількість додаткових робочих місць, які створено або
планується створити.
Середня заробітна плата працівників за результатами
реалізації проекту
Освоєння нових ринків збуту продукції (робіт, послуг)
Спрямованість на вирішення екологічних проблем
Загальна кількість балів
Прізвище, ім’я, по батькові експерта
Підпис експерта.

2.9. Оцінка кожного критерію здійснюється по кожному суб`єкту малого та
середнього підприємництва членами конкурсної комісії особисто за чотирьохбальною
системою (0 – повна невідповідність, 1 – значна невідповідність, 2 – часткова відповідність,
3 – повна відповідність). Представник Головного розпорядника підсумовує отримані бали і
оголошує результати оцінювання по кожному суб’єкту малого та середнього
підприємництва.
2.10. Переможцями конкурсного відбору визнаються суб’єкти, які отримали
найбільшу кількість балів. Переможців конкурсного відбору може бути декілька, їх
кількість визначається в межах коштів, виділених на реалізацію заходів Програми.
2.11. Рішення конкурсної комісії приймаються на її засіданнях за участі не менше
половини від загального складу комісії відкритим голосуванням простою більшістю голосів
присутніх на засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів голос
головуючого на засіданні конкурсної комісії є вирішальним.
2.12. Рішення щодо визначення переможців оформлюється протоколом конкурсної
комісії в день проведення конкурсного відбору, який підписується всіма присутніми на
засіданні членами конкурсної комісії та затверджується головою конкурсної комісії.
Відповідальність за ведення протоколу покладається на Головного розпорядника. Витяг із
протоколу надається (надсилається) кожному учаснику конкурсного відбору протягом 5
робочих днів із дня, наступного після дня прийняття рішення.
2.13. Після отримання витягу із протоколу суб’єкти господарювання укладають
кредитні угоди з тими фінансово-кредитними установами, які раніше надали згоду на
кредитування. Невід’ємною частиною кредитної угоди є графік погашення основної суми
боргу та відсотків за кредитом.
2.14. Контроль за цільовим використанням коштів районного бюджету здійснює
Головний розпорядник.
3. Порядок одержання коштів районного бюджету.
3.1. Компенсація частки відсоткової ставки за кредитами суб’єктів малого та
середнього підприємництва в рамках Програми здійснюється шляхом перерахування
Головним розпорядником коштів на транзитний рахунок відповідного банку. Банк, у свою
чергу, розподіляє ці кошти на відповідні (поточний/позичковий/для обліку нарахованих
відсотків) рахунки позичальників та надає Головному розпоряднику коштів відповідні звіти
(щомісячно).
3.2. Між Головним розпорядником та банківською установою, яка надала кредит,
укладається угода, в якій визначаються розмір та умови надання компенсації.
3.3. Частка відсоткової ставки, яка буде компенсуватися суб’єктам господарської
діяльності відповідно до Програми за банківськими кредитами, становитиме 10%. Гранична
сума щомісячної компенсації по відсотковій ставці не може бути більшою, ніж 10 тис.грн.

по одній кредитній угоді щомісячно. Розмір кредиту не може перевищувати 5,0 млн.грн.,
строк кредиту - не більше ніж 3 роки.
3.4. Часткова компенсація відсоткових ставок за кредитом здійснюється за період з
моменту укладання кредитної угоди суб’єктом підприємницької діяльності – переможцем
конкурсу та до кінця поточного бюджетного року.
3.5. Щомісячно після сплати переможцем конкурсу відсотків за користування
кредитом та отримання відповідного підтвердження від банківської установи, Головний
розпорядник перераховує суму, яка визначена угодою.
3.6. У разі невиконання суб`єктом господарювання зобов’язань або призупинення
реалізації бізнес-плану (крім виникнення надзвичайних і невідворотних обставин, у тому
числі обставин непереборної сили, результатом яких є невиконання зобов'язань одної із
сторін, що передбачені в угоді), питання щодо припинення надання компенсації виноситься
Головним розпорядником на розгляд конкурсної комісії. Головний розпорядник письмово
повідомляє суб`єкта господарювання про прийняте рішення.
3.7. Кошти на часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами надаються в
межах одного бюджетного періоду.
3.8. Суб’єкти підприємництва, які отримали кредити у минулому році, були
переможцями конкурсу у минулому році та отримували компенсацію відсоткових ставок за
кредитами у минулому бюджетному періоді, мають право на фінансування у разі
передбачення коштів у наступному році.
3.9. Для проведення моніторингу реалізації бізнес-планів з метою контролю
ефективності використання бюджетних коштів Головний розпорядник має право залучати
органи державної влади (ДФС, Держаудитслужба тощо), інші відповідні підприємства,
установи, організації. Суб’єкт підприємництва зобов’язаний на вимогу Головного
розпорядника надавати повну інформацію щодо використання коштів.

____________________________

Додаток 1
до Порядку
ЗАЯВКА
на участь у конкурсі на отримання компенсації частини відсоткової ставки по
кредитах за рахунок коштів місцевих бюджетів в рамках Програми розвитку малого
та середнього підприємництва в Роздільнянському районі на 2017-2020 роки.
Прошу допустити ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(повна назва суб’єкта малого і середнього підприємництва, у т.ч. ПІБ фізичної особи-підприємця )

до участі у конкурсному відборі на отримання фінансової підтримки у вигляді часткової
компенсації відсоткових ставок за кредитами суб’єктам малого і середнього
підприємництва за рахунок коштів місцевих бюджетів в рамках Програми розвитку малого
та середнього підприємництва в Роздільнянському районі на 2017-2020 роки для реалізації
бізнес-плану:
_______________________________________________________________________________
(назва бізнес-плану)

Відомості про суб'єкта:
Керівник підприємства (назва посади, П.І.Б.) або фізична особа-підприємець
_______________________________________________________________________________
Юридична
адреса___________________________________________________________
Місцезнаходження
___________________________________________________________
Паспорт:
серія __________, номер __________, виданий _______________________________________
____________________________________________________________________________,
дата видачі ________________
Телефон_____________факс_____________ E-mail_________________________________
Вид діяльності (основний)______________________________________________________
____________________________________________________________________________
Код ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер)__________________________________________
Банківські реквізити __________________________________________________________
З вимогами Програми розвитку малого та середнього підприємництва в
Роздільнянському районі на 2017-2020 роки та Порядком виділення та використання коштів
на часткову компенсацію відсоткової ставки по кредитах суб’єктів малого та середнього
підприємництва Роздільнянського району, затвердженого рішенням Роздільнянської
районної ради від _____________ № ________________, ознайомлений.
З вимогами Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010
року № 2297-VI, ознайомлений та згоден надати відомості про персональні дані на обробку.
___________________________________________
(підпис, ПІБ)
Керівник підприємства або фізична особа-підприємець

Реєстраційний N ________________ від "___" ____________ 20__ року
_______
_________________
(підпис)

(ініціали та прізвище)

